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INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA O        
TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS DA COMUNIDADE EDUCATIVA DO        
CENTRO COMO CONSECUENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 E A         
NECESIDADE DO SEU CONTROL E PROPAGACIÓN 

 
 
En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 Xeral del Protección de Datos             
e na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de Decembro, a continuación facilitámoslle toda a información               
detallada relativa ao tratamento dos datos persoais. Dita información está dividida en distintos             
epígrafes para unha mellor comprensión. 
 
Responsable do tratamento de seus datos persoais 
 
Identidade:  CLAIMO, S.C.G. (COLEXIO PLURILINGÜE ALBORADA) – F36618908 
Dirección postal:  Avenida Aeroporto 392, C.P. 36317, Vigo, Pontevedra 
Teléfono: 986272432 
Correo electrónico: cpr.alborada@edu.xunta  
 
Delegado de Protección de Datos:  OFINEMU AUDITORES – CONSULTORES, S.L. 
Contacto co Delegado: Vostede pode contactar co Delegado de Protección de Datos polo que              
respecta a tódalas cuestións relativas ao tratamento dos seus datos persoais e ao exercicio              
dos seus dereitos ao amparo do Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos e               
da Lei Orgánica 3/2018 do 5 de Decembro. Pode facelo a través da dirección de correo                
electrónico dpd@ofinemu.com, ou ben mediante carta escribindo á dirección Praza da           
Independencia, 2 – 1ºD, C.P. 36211, Vigo, Pontevedra. Indique no seu escrito que vai dirixido               
ao “DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS DO COLEXIO CLAIMO, S.C.G. (COLEXIO           
PLURILINGÜE ALBORADA)  ”. 
 
Finalidade do Tratamento dos Datos Persoais 
 
Dispoñer dunha base de datos da comunidade educativa do centro (persoal do centro,             
alumnos/ as, nais, pais, titores/ as e outros conviventes co alumno/a e persoal propio do               
centro), para levar un control conforme o centro educativo cumpriu obrigación legal de             
informar a cada membro do protocolo de actuación en caso de detectar síntomas compatibles              
con  COVID - 19. 
 
Base Xurídica do Tratamento  
 
A continuación, enuméranse as distintas bases legais que nos habilitan para o tratamento dos              
datos persoais da comunidade educativa: 
 

1. Compromiso para a realización da enquisa de auto avaliación clínica diaria: O            
tratamento dos datos persoais con esta finalidade está baseado en dúas lexitimacións, que             
se describen a continuación: 
 
- Toda a información recollerase con fins estritamente de interese público no ámbito da             

saúde pública e ante a situación decretada polas Autoridades Públicas, a fin de protexer e               
salvagardar un interese esencial para a vida das persoas. 

- Cumprimento dunha obrigación legal: por unha banda, o tratamento lexitímase por           
obrigación legal, o acordo do consello da Xunta de Galicia do 12 de xuño de 2020                
(modificado por acordo do 25 de xuño) pero tamén por outro, o Art. 9 da Real Decreto-Lei                 
21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación             
para facer fronte á crises sanitaria ocasionadas polo COVID-19. 

 
Destinatarios dos Datos Persoais 
 
Departamentos nos que se organiza o Responsable do Tratamento, en especial o equipo             
COVID.  
 
Os datos persoais poderán ser comunicados a terceiros en varios supostos, por exemplo             
porque o esixa unha Lei, ou tras solicitar previamente consentimento dos interesados. Tamén             
poderán comunicarse os datos a aquelas empresas que, actuando como encargadas do            
tratamento, presten un servizo ao Responsable do Tratamento que implique necesariamente o            
manexo dos datos persoais.  
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Transferencias Internacionais de Datos Persoais 
 
Non se realizan transferencias internacionais dos datos persoais recollidos con esta finalidade. 
 
Conservación dos Datos Persoais 
 
Os datos persoais dos interesados recollidos no formulario de compromiso de auto avaliación             
clínica diaria, e no seu caso conforme presenta síntomas compatibles coa COVID 19,             
conservaranse o tempo necesario mentres dure a pandemia e segundo as instrucións            
específicas que dispoñan as autoridades con competencia na materia. 
 
Exercicio de Dereitos 
 
Vostede ten dereito a acceder aos datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos                
inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos               
persoais xa no se consideren necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas              
circunstancias e por motivos relacionados con súa situación particular, vostede poderá           
opoñerse ao tratamento dos datos ou solicitar unha limitación no tratamento dos mesmos,             
nese caso unicamente conservarémolos para o cumprimento das nosas obrigacións legais, así            
como para o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. 
 
Para solicitar o exercicio dos seus dereitos, ou ben presentar unha reclamación sobre como              
tratamos os seus datos persoais, deberá dirixirse a nós por escrito, describindo os dereitos              
que desexa exercer ou a reclamación que desexa realizar, asinando a súa solicitude e              
achegando unha fotocopia simple do seu NIF. Pode consultar os datos de contacto do              
Responsable do Tratamento e do Delegado de Protección de Datos no epígrafe “Responsable             
do Tratamento de seus Datos Persoais” situado ao principio deste documento. 
 
Se o desexa, tamén pode formular a súa solicitude ante a Autoridade de Control competente               
(a Axencia Española de Protección de Datos). Para mais información, consulte a ligazón             
http://www.agpd.es/  
 

 


